
หลักเกณฑการพิจารณาการขออนญุาตใชตราสัญลกัษณพระราชพธิีบรมราชาภิเษก 

  ดวย “ตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เปนตราสัญลักษณที่สมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน เพื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก 
  ดังน้ัน เพื่อใหการเชิญตราสัญลักษณฯ ไปประดับหรือประดิษฐานเปนไปดวยความเหมาะสม 
และสมพระเกียรติ คณะอนุกรรมการฝายกลัน่กรองการขอใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงกําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาการขออนุญาตใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังน้ี 

  ๑. หลักเกณฑการขออนุญาต 
  ๑.๑ ผูประสงคขออนุญาตใชตราสัญลักษณฯ ไปประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งของใด ๆ  
ก็ตาม จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมในเรื่องรูปแบบ วัตถุประสงค เจตนารมณ และจะตองมีแผน
ดําเนินงานเริ่มตนในเขตงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  ๑.2 การขออนุญาตใชตราสัญลักษณฯ จะตองมี วัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธ 
การเฉลิมพระเกียรติ สาธารณกุศล สาธารณประโยชน หรือประโยชนของทางราชการ และตองไดรับอนุญาตใหใช 
ตราสัญลักษณฯ จากคณะอนุกรรมการฝายกลั่นกรองการขอใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
กอนดําเนินการ 
  ๑.3 กรณีเชิญไปประดับหรือประดิษฐานบนหรือในอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่อยูในระหวาง
การกอสราง อาคารหรือสิ่งปลูกสรางน้ันจะตองดําเนินการไปแลวไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของปริมาณงาน 
การกอสรางทั้งหมด สําหรับกรณีที่ยังมิไดดําเนินการกอสรางอยางนอยจะตองมีแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณเรียบรอยแลวในวันที่ขออนุญาต 
  1.4 ผูประสงคขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณฯ ไปประดับหรือประดิษฐานบนหรือ 
ในสิ่งของ อาคาร หรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ ตองนําตนแบบสิ่งของหรือแบบรางหรือภาพถายสิ่งของสงมา 
พรอมแบบคําขออนุญาตใชตราสัญลักษณฯ เพื่อใหคณะอนุกรรมการฝายกลั่นกรองการขอใชตราสัญลักษณ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกประกอบการพิจารณาอนุญาต และเก็บรักษาไวเปนหลักฐานดวย 
  1.5 เมื่อไดรับอนุญาตใหใชตราสัญลักษณฯ แลว จะตองเชิญไปใชตามวัตถุประสงคและ
ตามรูปแบบที่ไดรับอนุญาตแลวเทาน้ัน จะเชิญไปใชเพื่อการอื่นนอกจากวัตถุประสงคและรูปแบบที่ไดรับ
อนุญาตไวแลวไมได 
  1.6 สิ่งของที่ขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณฯ ไปประดับหรือประดิษฐานตองเปนสิ่งของ 
ที่ถูกตองตามกฎหมายเทาน้ัน 

 2. ขั้นตอนการขออนุญาตใชตราสัญลักษณ 
  หนวยงานของรัฐ องคกรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม หรือ บริษัท/หาง/ราน  
ที่มีความประสงคจะเชิญตราสัญลักษณฯ ไปประดับหรือประดิษฐาน ใหมีหนังสือแจงความประสงคพรอมแบบ 
คําขออนุญาตใชตราสัญลักษณฯ (รายละเอยีดปรากฏตามแบบคําขอใชตราสัญลักษณฯ และขอแนะนําข้ันตอนการ
พิจารณาขออนุญาตที่แนบ) ไปที ่ 
 คณะอนุกรรมการฝายกลั่นกรองการขอใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล  
 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐  
 โทร. 0 228๓ 4227 – 9  โทรสาร 0 2283 4248 – 9   

ระหวางวันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม 2563  โดยหลักเกณฑการพิจารณาการขออนุญาต 
ใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(www.opm.go.th) 

ขอมูล ณ วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๙ น. 



แบบคําขออนุญาตใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

๑. ผูขอ (หนวยงานของรัฐ องคกรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม หรือ บริษัท/หาง/ราน) 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ท่ีอยู/สถานท่ีติดตอ ...................................................................................................................................... 

    ....................................................................................................................................................................... 

 โทร..........................................โทรศัพทเคลื่อนท่ี..........................................โทรสาร................................... 

 E-mail…………………………………………………..………………………Line ID………………………………………………… 

๒. ประเภทสิ่งของท่ีเชิญตราสัญลักษณฯ ไปประดับหรือประดิษฐาน……………………….………….…………...……. 

3.  วัตถุประสงค................................................................................................................................................... 

     ........................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................ 

4. จํานวนการจัดทํา.............................................................................  

5. ตนทุนตอหนวย...........................................บาท  ราคาจัดจําหนาย (ถามี)...........................................บาท  

6. รายไดจากการจําหนายนําไปเพ่ือ.................................................................................................................. 

7. กรณีขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณฯ ไปใชเชิงพาณิชย ไดนํารายไดสวนหน่ึงไปเพ่ือสาธารณกุศล หรือ 

 สาธารณประโยชน ไดแก (ระบุใหชัดเจน)...................................................................................................... 

8. เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตใชตราสัญลักษณฯ 
      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหมีเลขประจําตัว ๑๓ หลัก  
 พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง   จํานวน...............แผน 
      สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
 หรือสําเนาทะเบียนพาณิชย หรือหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนธุรกิจการคา  
 พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน...............แผน   
  ตนแบบสิ่งของที่แสดงถึงรปูแบบ ลักษณะ ขนาด และตําแหนงทีจ่ะเชิญตราสญัลกัษณฯ ไปประดับ 

หรือประดิษฐาน (กรณีเปนการจัดทําสิ่งของ)   จํานวน...............แผน/ช้ิน 
      แบบรางหรือภาพถายที่แสดงถึงรูปแบบ ลักษณะ ขนาด และตําแหนงที่จะเชิญตราสัญลกัษณฯ ไปประดับ 

หรือประดิษฐาน (กรณีเปนงานกอสรางอาคารหรือสิง่ปลูกสราง)   จํานวน...............แผน 
   เอกสารหลักฐานอื่น เพือ่ประกอบการพิจารณา  จํานวน...............แผน/ช้ิน 
 
  ขาพเจา.......................................................ขอรับรองวาสิ่งของที่ขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณฯ  
ไปประดับหรือประดิษฐานเปนสิ่งของที่ถูกตองตามกฎหมาย 

 
 

                                               ลงช่ือ..............................................................ผูขอ/ตราประทบั (ถามี) 
        (............................................................) 
      ตําแหนง................................................................... 

   ................../......................./.................. 
ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฝายกลั่นกรองการขอใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร. 0 228๓ 4227 – 9  โทรสาร 0 2283 4248 – 9 

 



ขอแนะนําประกอบการพิจารณาขออนุญาตใชตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

สิ่งของดังตอไปน้ีจะไมอนุญาตใหเชิญตราสัญลักษณไปใชประดับหรือประดิษฐาน 
1. กําไล/จี ้
2. ขวดแกว/จาน/ชาม/แจกัน/เหยือกนํ้า (เน่ืองจากเปนของแตกสลายได) 
3. กลองบรรจุภัณฑ เชน เครือ่งสําอาง ขวดนํ้าอัดลม ขวดไวน ขวดและกลองบรรจุเครื่องด่ืมมึนเมา 
4. ปายบานเลขที่  
5. ตูรับจดหมาย 
6. หิ้งพระ 
7. เทียน 
8. เหรียญพระเกจอิาจารย  
9. โล/ประกาศเกียรติคุณมอบแกผูใหการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม  
10. เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  
11. ตุกตาชนิดตาง ๆ 
12. กระเปาเป/กระเปาถือ 
13. พัด 
14. พวงกุญแจ 
15. สายคลองแขวนบัตรประจําตัว 
16. หัวกระดาษจดหมาย 
17. เครื่องเขียน เชน ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ 
18. สายรัดขอมอื/สายนาฬิกา 
19. ใบสมัครเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  
20. ใบสั่งจองวัตถุมงคลและใบสั่งซือ้ของ 
21. ใบอนุโมทนาบัตร 
22. แคตตาล็อคสินคา 
23. สื่อโฆษณาสินคา เชน ปายโฆษณาในสถานีบริการนํ้ามนั 
24. แผนปายรณรงคการเลือกต้ังหาเสียง  
25. ลงพมิพบนหนาปก ในหนาหนังสือ  บนเว็บไซต หรือสือ่โซเชียลที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัตนเอง บุคคลอื่น หรือ  
   เผยแพรเน้ือหาในรปูแบบที่ไมเหมาะสม 
26. ปกกรมธรรมประกันภัยและประกันชีวิต 
27. เรือใบจําลอง 
28. ลิฟท 
29. เสื้อวินมอเตอรไซค 
30. กางเกง 
31. แกะสลักลงบนวัสดุที่มีพื้นเปนสีดํา/กรมทาเขม 
32. ปนดวยทราย 
33. ไมแขวนเสื้อ 
34. ซุมประตูวัด รั้ววัด 
35. ฐานพระพทุธรูป/ผาทิพยพระพทุธรูปโบราณ  
36. หนาบันทีม่ีศิลปะแบบลานนา/หนาบันทีส่รางเสรจ็แลว (จะรื้อเพื่อประดิษฐานตราสญัลกัษณฯ) 
37. สิ่งของที่มลีักษณะเชนเดียวกบัที่กลาวมาในขอ 1 - 36 

  ทั้งน้ี ยกเวนสิง่ของที่เกี่ยวของกับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 


